
Leren van, 
met en door 
elkaar! 

 Kenmerkend voor onze 
basisondersteuning en dus 
onze schoolpopulatie is: 

Op De Waterloop hebben we te maken 
met een hoge instroom vanwege een 
hoog opleidingsniveau van ouders. Land 
van herkomst is voornamelijk Nederland, 
waardoor we weinig NT2 leerlingen 
hebben. 

Kenmerkend voor De Waterloop is de 
hechte gemeenschap; iedereen kent 
elkaar en er is sprake van een open 
cultuur. 

In ons aanbod houden we rekening met 
de grote mate van zelfstandigheid van 
onze leerlingen en stemmen we af op 
de behoefte aan verkorte instructies en 
verrijkende (zelfstandige) opdrachten.

 Het didactisch handelen van het team 
kenmerkt zich door: 

• Zelfstandigheid en samenwerkend leren.
• Werken vanuit doelen
• Geclusterde instructie
• Leerkracht stemt af op behoefte leerlingen
• Werken met heterogene groepen

 Het pedagogisch handelen van het team 
kenmerkt zich door: 

• Open houding 
• Accepteren van verschillen tussen leerlingen
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle 
 leerlingen en het onderwijs
• Leerlingen inzicht geven in talenten en 
 kindkenmerken/eigenschappen
• Eigenaarschap stimuleren bij de leerlingen

 Schoolbeeld  Schoolambitie

 Uitstroomniveau 
afgelopen 3 jaar



 Wij sturen vanuit een leerlijn 
(leeftijdsadequaat) op een gezonde 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Zo zie je dat bij ons op school:
• Kinderen werken samen 
• Leerkrachten voeren klassengesprekken 
• We werken met de meetinstrumenten ZIEN 
 en KIJK! 
• Open communicatie 
• Zelfstandigheid en zelfsturing als uitgangspunt. 
• Leerkrachten creëren situaties waarin deze 
 vaardigheden aangeleerd kunnen worden.  
• Leerkrachten laten voorbeeldgedrag zien. 
• Eigenaarschap bij leerlingen stimuleren 

 Wij werken vanuit een plannend 
beredeneerd aanbod. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• In onze onderwijsplannen staat beschreven hoe ons 
 beredeneerd aanbod eruit ziet voor alle vakgebieden. 
• De leerlijnen zijn voor alle vakken en leerjaren uitgewerkt. 
 Elke leerling heeft een weektaak op basis van deze leerlijnen.  
• De onderlegger voor het bepalen van het aanbod is de
 cyclus van HandelingsGericht Werken.

 Wij werken vanuit een bewustzijn bij 
kinderen zodat ze leren eigen keuzes te 
maken. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Doelen worden inzichtelijk gemaakt voor kinderen.  
• Kinderen werken met een weektaak.  
• Leren-Leren: Leerstrategieën worden actief ingezet.  
• Eigenaarschap creëren 
• Kinderen hebben inbreng bij het passend aanbod. 

 Wij sturen erop aan dat de leertijd 
effectief wordt ingezet door actieve 
leerlingen. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Er is betrokkenheid bij leerlingen zichtbaar. 
• De leerlingen werken met een weektaak. 
• De instructies zijn leerstofgericht. 
• Er wordt veel zelfstandig gewerkt en samengewerkt 
 door leerlingen.  
• Stimuleren van leerkrachtonafhankelijkheid. 
• Het zelfoplossend vermogen wordt ontwikkeld.  

 Onze wijze van differentiëren. 

•	 Instructie
•	 Verwerking
•	 Leertijd

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Inzet van het directe instructie model. 
• Leerlingen krijgen passende instructie (verkort of 
 verlengd) en verwerking op niveau. 



 Kwaliteitsverbetering
(op deze kenmerken richten we de komende jaren ons 
schoolplan):

• Onderwijsplannen uitwerken en optimaliseren 
• Leren- Leren uitbouwen en borgen 
• Eigenaarschap van leerlingen vergroten 
• Nieuw rapport ontwikkelen 
• Hoog-/Meerbegaafdheid beleidsplan opstellen en implementeren 

 Schakelklas

Speciaal voor leerlingen met een niet Nederlandstalige achtergrond, 
van 4-6 jaar hebben we in Bergeijk een Schakelklas.  

Twee dagen in de week worden leerlingen ‘ondergedompeld in een 
warm ‘taalbad’’.  

In een kleine groep, begeleid door een specialistische leerkracht, 
ondersteund door een logopediste. 

 Fysieke toegankelijkheid 

Motorische beperking: 
X	 Ja  õ Deels
Visuele beperking:  
X	 Ja  õ Deels
Auditieve beperking: 
X	 Ja  õ Deels

Medisch handelen is voorzien door: 
X	 Dagelijkse aanwezigheid BHV-er. 
X	 Ieder teamlid volgt met ouders de 
 afgesproken medische procedures.


